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יום שני 30 נובמבר
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך09:30 - 10:30

גונן
 יישום רב שנתי מרחבי חינוך (מופ) במועצה - נני10:45 - 11:30

 - נני רייזברג (ZOOM)(חינוך) חני + רינת 
  הצגת תקציב - משאבי אנוש + מבקר המועצה11:30 - 12:30

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון(חדר ישיבות מליאה)
 נסיעה13:00 - 13:30
 סיור במחצבה ומפעל הבטון - שועה מנצור ראש13:30 - 14:30
 - אושרת  (נפגשים בתחנת דלק בכניסה לא.ת טייבה)עיריית טייבה

 דוד מזרחי - סמנכ"ל רמ"י - מנהל מחוז מרכז - 14:30 - 15:00
 - דוד מזרחי (LDAVIDMZ) (טלפונית)בנושא התנגדות לדיפו

 נסיעה14:30 - 15:00
 - בנצי (בתוכנת ZOOM) דירקטוריון חברה כלכלית16:00 - 17:30

איתן
 ראשי רשויות עם שר החינוך - החזרת מערכת 17:30 - 18:30

 - Or Kobi (ZOOM)החינוך
 ניחום אבלים18:30 - 19:00
 מפגש חקלאים עם שר החקלאות - אלון שוסטר 19:30 - 20:30

יום רביעי 2 דצמבר
 שיחת ועידה - שרון (מנכ"ל) לימור (יועמ"ש) 09:15 - 09:30
 - אושרת גני גונן (טלפונית)אמיר (מהנדס)
 דרום השרון & בן חורין אלכסנדרוביץ (תוכנית 09:30 - 10:30

 - Ben Horin & Alexandrovich Office - Or Harel (ZOOM)עבודה)
 טלפונים ומעבר על דואר10:30 - 11:30
 -  (ZOOM) מקדימה לקראת ישיבת מליאה 11:308.12 - 12:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל - ס.ר' המועצה12:00 - 12:30
 -  סקירה - נוף הירקון - תמי (מהנדסת הועדה)12:45 - 13:00

אושרת גני גונן
 תפעול נתיב הטיסה מעל אזורינו - עו"ד נרי 13:00 - 14:00

ירקוני + ראשי מועצות : יגאל להב, יובל ארד, ניר ברטל, יוסי 
 - אושרת גני גונן אמיר (מהנדס) - סיור כבישים14:00 - 15:00
 ישיבה בנושא תכנית נוף הירקון (תמ"א 48) - 15:00 - 17:00

 - גיא קפלן (ZOOM)מתכנן המחוז גיא קפלן
 - אושרת גני גונן קבלת קהל 17:15 - 19:00
  הצגה- בנושא אלימות נגד נשים (מולי-ח"מ) 19:00 - 20:00
 ערב פתיחה- פרוייקט המלגות המועצתי לשנת 20:00 - 21:00

יום שישי 4 דצמבר

שבת 5 דצמבר

יום ראשון 29 נובמבר
10:15 - 09:45YNET - אושרת גני גונן ראיון ל - 
 נסיעה10:30 - 11:00
 מרדכי מנוס יו"ר ועד אגודה כפר מע"ש וחברי 11:00 - 12:00

 - אושרת גני גונן (בסיפריה בכפר מעש)הועד 
 ביקור בכפר מעש - שי דבי יו"ר ועד מקומי + 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן (בסיפריה בכפר מעש)חברי הועד ונציג מליאה 
 מעבר על דואר + טלפונים13:00 - 15:30
 הכנה דיון ועדת גבולות - שרון, תמי, לימור 15:30 - 16:00

 - אושרת גני גונןואורי פדלון
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה16:00 - 18:00
 ביקור אבלים18:30 - 20:00

יום שלישי 1 דצמבר
 - אושרת  (אולם הכנסים החדש) דיוני תקציב 09:002021 - 18:00

גני גונן

יום חמישי 3 דצמבר
 סגור08:30 - 15:00
 - מירית כץ (ZOOM) חברותא בחמש - לותיקים17:00 - 18:00
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יום שני 7 דצמבר
 סגור07:30 - 09:30
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון - מנכ"ל המועצה09:30 - 10:30
 ליטל ואפרת - אמנת ראשי רשויות לאקלים 10:45 - 11:00

 - אושרת (ZOOM)ואנרגיה באזור (נושאים לוועדת איכות סביבה)
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס. ר' המועצה11:00 - 12:00
  הכנה לשיחת הנהגת הורים עמי אסף וירקון12:00 - 12:30

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 נסיעה12:30 - 13:00
 רמות השבים - יורם קליינר + ישראל טייבלום 13:00 - 13:30

(חברי מליאה)+ חברי ועד מקומי + אורי מרגלית, אריק 
 סיור בנווה צאלים (ישראל טייבלום + יורם 13:30 - 14:30

 - נני רייזברג (נווה צאלים)קליינר מתלווים לסיור) 
 נסיעה14:30 - 15:00
 - רון  (ZOOM) רון חולדאי - ר' עיריית ת"א יפו15:00 - 16:00

חולדאי - ראש העירייה
 אזה"ת אלעד/דרום השרון - משרד השיכון 16:00 - 17:30

 - אושרת גני  (ZOOM)והבינוי + מנכ"ל חברת ערים - עזרא ימין 
 - אושרת גני גונן (לשכה) פ.ע אורי פדלון17:30 - 18:30

יום רביעי 9 דצמבר
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה09:30 - 10:30

 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל10:30 - 11:15
 בית קברות מושב ירחיב - שפרה אסרף יועצת 11:30 - 12:30

 - שפרה אסרף (ZOOM)שר הפנים
 - אושרת  פ.ע יובל קדוש - מ"מ דוברת המועצה13:30 - 14:00

גני גונן
 הכנה לישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה של 14:00 - 15:00

 - תמי גלס (ZOOM)ה-20/12
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת גני  (טלפונית) יוחאי + עמית תיקון 116 15:00 - 15:15

גונן
 אורן קורקט 15:15 - 15:30
  הנהגות הורים עמי אסף וירקון בנושא קורונה 15:40 - 16:25

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 יובל ארד (ראש מועצת כוכב יאיר צור יגאל) + 16:30 - 17:30

 - יובל ארדשלומי, אורי פדלון
  (ZOOM) ציונה קניג - סגנית נשיאת מכון הרטמן17:30 - 18:00

יום שישי 11 דצמבר

שבת 12 דצמבר
  הקרנה חגיגית של פסטיבל שירי הילדים12:00 - 13:30

 - מירית כץ(פייסבוק מועצה)
 - מירית כץ (מתן) רכב מוזיקלי במתן16:00 - 17:30
 - מירית כץ (צור יצחק) רכב מוזיקלי בצור יצחק18:00 - 20:00
 הדלקת נרות חנוכה בהשתתפות שר הכלכלה 19:00 - 20:00

 u(ZOOM)שר הרווחה

יום ראשון 6 דצמבר
 (שיחת  שרון (מנכ"ל) ונני (מנהלת אגף חינוך)09:00 - 09:30

 - אושרת גני גונןועידה)
 ביקור בגת רימון - יו"ר ועד מקומי הושע קרופ +09:30 - 11:30

 - אושרת גני  (בית הראשונים - גת רימון)חברי ועד מקומי ואגודה
גונן

 נסיעה11:30 - 12:30
 - אושרת גני  (חדר מליאה) ביקור ח"כ מאיר כהן 12:30 - 13:45

גונן
 דוד מזרחי (מנהל רמ"י מחוז מרכז) - א.ת חצב +14:00 - 15:00

 - דוד מזרחי (LDAVIDMZ) (ZOOM)לימור, בנצי, שרון 
 ישיבת הכנה - משמעויות תיקון 116 לגודל 15:30 - 15:45

החלקה - עו"ד עמית יפרח, רותם ידלין, ארז קמינץ, כרמית 
 - אושרת גני גונן (ZOOM)יוליס , אילן שדה, מילכה כרמל

 צופית ועד מקומי + אגודה - התנגדות לכביש 17:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה)541 / פרוייקט הדיפו

 גן חיים ועד מקומי + אגודה - התנגדות לכביש 18:00 - 19:00
 - אושרת גני גונן (חדר מליאה)541 / פרויקט הדיפו

 (ZOOM) ערב הוקרה למתדבים - הרצאה20:30 - 21:30

יום שלישי 8 דצמבר
 - תמי  ולנת"ע - תחמש סירקין ופוטוולטאיים 08:30 - 16:30

גלס
 (ZOOM) דווח שר הפנים לראשי רשויות10:00 - 12:00
 צילומים לברכה לפסטיבל שירי ילדים (יוקרן 10:00 - 10:45

בפייסבוק 12.12)
 צילומים הדלקת נר -צור יצחק (לפייסבוק)10:00 - 10:15
 כנס "נשים על הקורונה" - השפעת הקורונה על 11:00 - 14:30

 - עופר אגוזין (ZOOM)נשים בשלטון המקומי
 שיחה אישית עם ח"כ איילת שקד12:45 - 13:15
 (רמת  ביקור ח"כ איילת שקד ברמת הכובש13:30 - 14:30

 - אושרת גני גונןהכובש)
 נסיעה14:30 - 15:30
 תיקון 116 -  יוחאי מנהל מחוז יח' האכיפה + 15:30 - 16:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)עו"ד עמית יפרח + תמי גלס
 שיחת זום - נציגי מועצת תלמידים כיתות י' יא' 16:00 - 16:45

 - אושרת גני גונן (ZOOM)יב' (ירקון + עמי אסף)
 -  (ZOOM + פייסבוק לייב) ישיבת מליאת המועצה17:00 - 19:30

אושרת גני גונן

יום חמישי 10 דצמבר
 נר ראשון - חנוכה 08:45 - 09:00
 (ZOOM + חדר ישיבות  ישיבת מועצת איגוד10:00 - 12:00

 - איגוד עריםמליאה)
 שדה ורבורג - ועד מקומי + אגודה - התנגדות 12:00 - 13:00

 - אושרת גני גונן (חדר מליאה)לכביש 541 / פרוייקט הדיפו
 -  ישיבת תיאום שבועית: שרון, ורד ודניאלה13:00 - 14:00

אושרת גני גונן
15:00 - 14:00Video Call with Oshrat and hanno (Germany)  

(Microsoft Teams-Besprechung)c.lutz@landkreis-emmendingen.de - 
 - אושרת גני  (אולם ישיבות ) הדלקת נרות חנוכה15:45 - 16:00

גונן
 הדלקת נר חנוכה משפחה16:15 - 20:30
  ערב הוקרה ותודה לצוותי החינוך במועצה 21:00 - 22:30

(ZOOM)ענת טוינה - 



1 אושרת לפרסום12:24 28/06/2021

שוהדגבא
12

3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

ינואר 2021

שוהדגבא
12345

6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

13 דצמבר 2020 - דצמבר 2020
19 דצמבר 2020

יום שני 14 דצמבר
 (אולם הכנסים ) חנוכה - אירוע עובדים09:30 - 10:00
 סגור10:00 - 10:30
 -  תכנון הנצחת זמוסטיאנו - חווה חקלאית10:30 - 11:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן הדר שושני - יו"ר מתן12:00 - 13:00
  הכנה הלוואות תבר"ים - שרון, אגוזי ויפתח13:00 - 14:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ מירי רגב- 14:00 - 15:00

 - Or Kobi (ZOOM)שרת התחבורה
 ישיבת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 14:35 - 15:35

 (ZOOM)המרכז תת"ל 98 
 - אושרת גני גונן (ZOOM) פ.ע אורי מרגלית (סגן)15:00 - 16:00
  תפיסת בינוי חדשה לאזור תעשיה בנימין16:00 - 17:30

(ZOOM)בנצי איתן - 
 מעבר על דואר + הודעות + טלפונים17:30 - 20:00

יום רביעי 16 דצמבר
  (בזום) מעבר אפק - גבעת השלושה וקיבוץ עינת10:00 - 10:45
- אושרת גני גונן
 -  פגישה  מירב דוד ודני מנכ"ל עמותת יד ביד11:00 - 12:00

אושרת גני גונן
 דיוק מסרים במאבק בדיפו - אושרת, אמיר, תמי,12:00 - 12:30

 יובל קדוש, אורי פדלון, מיכאל בן חורין ועו"ד אריאל שיין
 פ.ע ורד - ע.ר' המועצה12:30 - 13:00
 -  (ZOOM) אלי כהנא יו"ר ועד חגור - דינה, אורי13:00 - 13:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס. ר' המועצה14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
  שיחה טלפונית עם תמי - שקפים שר המשפטים16:00 - 16:08

 - אושרת גני גונן(טלפונית)
 יו"ר הנהגת הורים ביה"ס צור יצחק + יצחק נבון17:15 - 17:45
 - אושרת גני גונן (ZOOM)+ אייל (חינוך)
 הדלקת נרות חנוכה במושב  נווה ירק18:15 - 18:45
 הרצאה לנוער של השחקן מאור שוויצר (שעת 19:00 - 20:00

 - מירית כץנעילה) 

יום שישי 18 דצמבר
 סגור08:00 - 10:30

שבת 19 דצמבר

יום ראשון 13 דצמבר
 ביקור בירחיב - יו"ר ועד מקומי יהודה מלאכי 09:30 - 10:30

 - אושרת גני גונן (ירחיב)ונציגי הועד + חברי מליאה
 ביקור בירחיב יו"ר ועד אגודה יורם גולי ונציגי 10:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (ירחיב)הועד + חברי מליאה
 נסיעה11:45 - 12:15
 - אושרת גני גונן תמי ליבנה - מצגת "שיעור אחר"12:30 - 13:00
 ועדת גבולות בדרום השרון - רותי פרום אריכא 13:00 - 14:00

 - רותי  (ZOOM)+ שוקי אמרני + רענן אמויאל + אסף יצחקי 
[Ruti From-Arica ] פרום אריכא

 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך14:00 - 15:00
גונן

 טלפונים ומעבר על דואר15:00 - 16:00
  הצגת תקציב ליושבי ראש ועדים מקומיים 16:00 - 18:00

(ZOOM)
 נסיעה17:15 - 18:00
 השקת מרכז משפחות מיוחדות והדלקת נרות 18:00 - 19:00

 -  (צור יצחק מרכז משפחות מיוחדות (גן סחלב לשעבר))חנוכה
אירית קרמל לוי

יום שלישי 15 דצמבר
 אושרת יום חופש08:00 - 21:00
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 11:00 - 12:30

- מנכל מועצת דרום השרון

יום חמישי 17 דצמבר
 - אושרת גני גונן שר המשפטים ח"כ ניסנקורן09:00 - 09:30
 (חדר ישיבות  מפגש עם שר המשפטים ניסנקורן09:30 - 10:40

 - אושרת גני גונןמליאה + ZOOM למשתתפים חיצוניים)
 - אושרת  (יקב נווה ירק ) סיור עם שר המשפטים10:30 - 11:15

גני גונן
 נסיעה11:15 - 11:45
 סגור12:30 - 13:00
 ישיבת תיאום שבועית משתתפים: אושרת, שרון,13:00 - 13:30

 - אושרת גני גונןורד ודניאלה
 פגישה בנושא חלופות הנמל היבשתי - מחלף 13:30 - 14:00

 - אמיר כהן (ZOOM)אייל
 הדלקת נרות חנוכה14:00 - 14:30
 - בנצי איתן (ZOOM) דירקטוריון החברה להשבה14:30 - 16:00
 משה רוזנטל16:45 - 16:50
 נורית דואני + אבנר17:00 - 20:00



1 אושרת לפרסום12:30 28/06/2021

שוהדגבא
12

3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

ינואר 2021

שוהדגבא
12345

6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

20 דצמבר 2020 - דצמבר 2020
26 דצמבר 2020

יום שני 21 דצמבר
 סגור07:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה10:00 - 11:00

 פורום ראשי המועצות האזוריות עם שר 11:00 - 12:00
 - Or Kobi (ZOOM)החקלאות ח"כ אלון שוסטר

 - אושרת גני גונן ישיבת צוות מצומצם12:00 - 13:00
 מקדימה עם רעות שושן לקראת פתיחת סניף 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונןכנפיים של קרמבו (ב 28.12)
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי מרגלית (סגן)14:15 - 15:00
 מעבר דואר וטלפונים15:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה 16:30 - 17:30
 -  (ZOOM + פייסבוק לייב) ישיבת מליאת המועצה17:30 - 19:30

אושרת גני גונן

יום רביעי 23 דצמבר
 -  (ZOOM)  מפגש 6 - פורום ה-14 ראשות רשויות09:00 - 10:00

ליזי דלריצ'ה - ראש המועצה
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 09:00 - 10:00

- מנכל מועצת דרום השרון
 נסיעה10:00 - 10:30
 ניחום אבלים10:30 - 11:15
 נסיעה11:40 - 12:10
 סגור אישי12:10 - 15:00
 - אושרת גני גונן קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל (סגנית)16:45 - 17:00
 - שרון  הנדסה - יועצת אירגונית - עדי כהן שחר18:00 - 19:00

סספורטס - מנכל מועצת דרום השרון
 -  (ZOOM) הרצאה סמים ומסיבות טבע לנוער 19:00 - 20:30

ענת טוינה
 הרצאה לתושבי המועצה של העיתונאי רונן 20:30 - 22:00

 - מירית כץברגמן 
 מגן לחינוך - מנהלות בתי הספר ויו"רים הנהגת 21:30 - 21:45

 - אושרת גני גונן (ZOOM)הורים

יום שישי 25 דצמבר
 מירוץ נשים07:00 - 10:00

שבת 26 דצמבר

יום ראשון 20 דצמבר
 סגור09:00 - 10:00
 ניחום אבלים 10:00 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון (מנכ"ל)11:00 - 12:00
 תיאום עמדות לקראת הועדה הגאוגרפית - עו"ד12:15 - 12:30

 - אושרת גני גונן (שיחה טלפונית)אריאל שיין
 טלפונים ומעבר על דואר12:30 - 13:00
 - תמי גלס (ZOOM) שימושים חורגים13:00 - 13:30
 - אושרת גני  עו"ד חן סומך - בנושא משאבי אנוש13:30 - 14:30

גונן
 נסיעה14:30 - 15:00
 (צור יצחק .  ביקור ח"כ עמית הלוי בצור יצחק14:45 - 16:15

 - אושרת גני גונןנקודת מפגש מרכז קהילתי )
 מפגש ראשי רשויות עם שר החינוך ח"כ יואב 15:15 - 16:30

גלנט - בנושא מאמץ משותף להמשך הפעלת מערכת החינוך 
 נסיעה16:30 - 17:00
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 - מירית כץ הרצאתה של דפנה טלר20:30 - 22:00

יום שלישי 22 דצמבר
 -  (ZOOM) מעבר על המצגת לוועדת הגבולות08:30 - 09:00

אורי פדלון
 - אושרת גני  אורי פדלון - מצגת ראש המועצה09:00 - 09:30

גונן
 - מירית כץ קורס מנהלי יחידות נוער 09:30 - 09:45
 בחינת שינוי גבולות: דרום השרון, כוכב יאיר - 10:00 - 15:30

בחינת שינוי מעמד מוניציפלי או איחוד רשויות ובחינת שינוי 
 (ZOOM גבולות: צור יצחק, דרום השרון, כוכב יאיר- צור יגאל.

 - שלי שינברגועדה גיאוגרפית משרד הפנים)
 מעבר על דואר + טלפונים16:30 - 18:15
 סגור18:15 - 19:30

יום חמישי 24 דצמבר
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין יועמ"ש09:30 - 10:15
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב11:00 - 12:00

גני גונן
 הכנה לדיוני התקציב12:00 - 14:00
 מעבר על דואר וטלפונים14:00 - 16:00
 - אושרת  (אולם כנסים חדש ) דיוני תקציב 16:002021 - 20:00

גני גונן
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27 דצמבר 2020 - דצמבר 2020
2 ינואר 2021

יום שני 28 דצמבר
 סגור07:30 - 09:30
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך09:30 - 10:30

גונן
 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ אורית 10:00 - 11:00

 - Or Kobi (ZOOM)פרקש הכהן- שרת התיירות
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

- מנכל מועצת דרום השרון
 יו"ר אשכול השרון יובל ארד ומנכ"לית האשכול 12:30 - 13:30

 - נירית טיירי (ZOOM)אורית ארליכמן
 סגור13:30 - 14:00
 -  (ZOOM) וועדת היגוי מרכז גישור דרום השרון14:00 - 15:30

אימי מקוב
 סגור15:30 - 16:00
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי מרגלית (סגן)16:00 - 17:00
 מעבר על דואר וטלפונים17:00 - 20:30

יום רביעי 30 דצמבר
 - אילן  אילן רוזנבלום, מנכ"ל רשות נחל הירקון  09:30 - 10:00

רוזנבלום
 הכנה לישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה של 10:30 - 11:30

 - תמי גלס (ZOOM)ה-10/1
 מפגש שני - צוות מעמד הון אנושי ברשומ"ק - 11:30 - 14:30

 - גלית וידרמן (ZOOM)משרד הפנים
  התנגדות לדיפו - אמיר, תמי, לימור, אורי פדלון14:15 - 14:45

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 - אושרת גני גונן קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת  (ZOOM) אבנר שוהם + ועדה + הנדסה 15:00 - 15:30

גני גונן
 - אושרת גני  נגר שלום - שוטר קהילתי צור יצחק15:30 - 15:45

גונן
 - אושרת גני גונן ישראל טייבלום - חבר מליאה16:00 - 16:30
  יובל ארד ראש מועצת כוכב יאיר צור יגאל16:30 - 17:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 (ZOOM לשכת  ישיבת היגוי בנושא סירקין דרום16:30 - 17:30
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה17:00 - 18:00

יום שישי 1 ינואר
 יום הולדת: בועז פילו,  שמוליק אלגרבלי07:30 - 08:00
 (בית עלמין כוכב יאיר ) אזכרה בועז שויגר ז"ל10:00 - 11:00
 סגור13:00 - 13:30

שבת 2 ינואר

יום ראשון 27 דצמבר
 - אושרת גני גונן פ.ע אמיר כהן - מהנדס המועצה11:30 - 12:00
 סגור12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן פגישה עם ח"כ עוזי דיין12:30 - 13:00
  מפגש זום + מצגת - ח"כ עוזי דיין במועצה13:00 - 14:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 נסיעה14:00 - 14:20
 סיור במועצה - ח"כ עוזי דיין + גיא עוזרו, אורי 14:20 - 15:20

מרגלית, רועי סער, אורי פדלון, שמחה פלבר, יובל קדוש, ערן 
 (קיבוץ אייל לאורך הגדר )אבידור, אורי עצמון וחברי ועדת בטחון

 נסיעה15:00 - 16:00
 סגור16:00 - 16:45
 נסיעה16:45 - 17:30
 פגישת ראשי הרשויות עם ח"כ יולי אדלשטיין- 18:00 - 19:30

 (קישור לזום ישלח שר הבריאות בנושא מערך החיסונים הלאומי
בהמשך- תחילה יש לבצע רישום לפגישה באמצעות הקישור המצורף 

 - Or Kobiבפנים)
 - (ZOOM) מגן חינוך-כלל הורים + הנהגות הורים21:00 - 21:30

עודד לובוביץ

יום שלישי 29 דצמבר
 יזמות בדרום השרון ושותפות עם טירה - ראש 10:30 - 11:00

עיריית טירה מאמון עבד אל חי, אשר אלון, תמי, לימור, ואורי 
 - אושרת גני גונן (ZOOM)מרגלית

 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה11:30 - 12:30
גני גונן

 פגישת המשך הלוואות תבר"ים - שרון, אגוזי, 12:30 - 13:30
 - אושרת גני גונןיפתח, ורד ואורי פדלון, אורי מרגלית

 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב13:30 - 14:30
גני גונן

 (ZOOM  ישיבת צוות היגוי מרחב כפרי - 14:302040 - 16:00
 - גיא קפלןמלשכת תכנון מרכז גיא קפלן)

 (חדר  הוקרה יובל נחשון (יקל"ר פיקוד העורף)16:00 - 16:15
 - אושרת גני גונןמליאה)

 - אושרת  מולי אורן וליאת זולטי (חברות מליאה)16:30 - 17:00
גני גונן

 נמרוד שושני + שרון, ליטל ומורן - קידום ופיתוח17:00 - 17:45
 - אושרת גני גונן (ZOOM)בצור יצחק 

 סגור אישי18:30 - 20:30

יום חמישי 31 דצמבר
 תזכורת - 31.12.20 - 09:00 -  מפגש זום עם שר 09:00 - 10:00

 (זום - קישור בגוף הזימון (מלשכתו של החינוך - ח"כ יואב גלנט
 - אושרת גני גונןגלנט))

 ישיבת תיאום שבועית משתתפים: אושרת, ורד 10:00 - 11:00
 - אושרת גני גונןודניאלה

  אסיפה כללית- מרכז המועצות האזוריות12:00 - 14:30
(ZOOM)Or Kobi - 

 - בית  חגי מירום - יו"ר הדירקטוריון בית ברל14:30 - 15:00
ברל

 פגישת המשך בהשתתפות המנכ"לים - שרון 15:00 - 15:30
 - בית סספורטס - מנכ"ל המועצה; יוסי מימון - מנכ"ל בית ברל

ברל
 -  (ZOOM) מינהל התכנון בנושא תתל/ 101/ ב15:30 - 16:30

עדית קרמר
 - Pereg,  (zoom) מפגש צוות היגוי אשכול השרון16:00 - 17:30

Pninit
  מועצה במסיכה - המשתתפים.ות נחשפים.ות20:21 - 21:00

 - מירית כץ(פייסבוק מועצה)
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